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Associació Social Project 4.0
I.

Qui som

Som un grup de gent de diferents àmbits, treballadores/s de l’àmbit
social, de la salut mental, industrial...
Som una entitat sense ànim de lucre que porta funcionant de forma
natural més de 10 anys a comarques gironines i ens hem constituït
oficialment l’01/10/2019.
Social Project 4.0 es va crear a Girona per un grup de treballadors/es i
estudiants d’origen català i marroquí, amb més de 15 anys d’experiència
en el món socioeducatiu, de la salut i de l’esport, amb l’objectiu de
treballar per a l’acolliment de les persones nouvingudes, fomentar el
respecte dins de la transculturalitat i la solidaritat entre pobles. I la
transformació de la societat.

I.

Objectius

Amb l’objectiu de treballar temes de transculturalitat des dels drets
humans, la cooperació, la sensibilització i formació ens hem reunit sota el
nom de Social Project 4.0. Tenim la intenció de transformar aspectes que
creiem que són necessaris per una societat més justa i solidària.

II.

Què fem

Cooperació internacional esportiva, amb un projecte que dóna suport a
una escola de bàsquet a Tetouan, al nord del Marroc, amb una
perspectiva educativa, per combatre l’absentisme escolar i el procés
migratori precoç del menors de la zona.
La mediació entre el teixit empresarial i els joves que migren sols a través
d’un procés d’inserció sociolaboral efectiu que permeti als joves una
emancipació real.
Formació a tècnics de les administracions, fundacions, entitats i empreses
en matèria d’estrangeria i de fluxos migratoris.

Accions Desenvolupades el 2020/2021
I.

Esport i Gènere, Superem obstacles !

Un dels objectius de Social Project és treballar per combatre la immigració
precoç del joves que migren sols, ja que considerem que el fet de migrar
tan joves no és un acte madurat. La decisió de migrar ha de ser una
decisió meditada, consultada i amb una perspectiva molt clara, cosa
que els joves d’entre 10 i 18 anys no sempre tenen aquesta capacitat de
raonament.
I com que volem transformar aquesta realitat i som conscients de que
nomes es pot transformar des del
país

d’origen,

hem

treballat

conjuntament amb una escola de
bàsquet al Tetouan,

l’Associació

CET “Club Estudiants Tetouan” Nord
del Marroc per fer arribar als joves a
traves de l’esport el nostre missatge.
Hem començat per dotar de material de bàsquet l’escola. També amb
una donació econòmica dels membres de la nostra associació per la
fabricació de cistelles per poder portar a terme les activitats esportives.
El projecte ESPORT I GÈNERE: Superem obstacles! és un projecte impulsat
per Social Projet 4.0 i la contrapart local Club d’estudiants de Tetouan

(CET) que té com objectiu, d’una banda, la prevenció de la migraciço
precoç de joves menors del Nord del Marroc i, d’altra banda, fer un
treball integral amb enfoc comunitari i d’igualtat de gènere a través de
l’esport, dirigit infants i joves en situació de risc d’exclusió social a
Tetouan.
Aquest ha estat el 5è any
consecutiu que s’ha dut a terme
el projecte "Esport i gènere:
superem obstacles a Tetouan,
(Marroc)” i seguint l’anàlisi de
l’impacte del projecte a la
comunitat hem treballat amb la
contrapart

i

els

propis

participants de la iniciativa per
donar-li la continuïtat requerida
per la necessitat.
Considerem

aquest

projecte

molt adequat en base a les
necessitats
expressades

detectades,
i

des

de

DSC05892fa 5 anys, respostes en
la mesura que el nostre projecte
ho permet, a la comunitat on
actuem.
Aquest és un projecte que fins ara va estar autofinançat pels mateixos
membres de la entitat en la seva majoria. La resta de finançament ve
donat per la mateixa escola de bàsquet a Tetouan CET composada per
joves Tetouanís implicats en la educació, esport i gènere. Aquesta tasca
coral és la que ha propiciat la continuïtat del projecte i el seu creixement
per atendre a molts joves. Gràcies al suport de la Diputació de hem pogut

reforçar la nostra intervenció sobre tot en clau
gènere i la lluita contra la immigració precoç.
Lluitar

contra

la

immigració

precoç

és

imprescindible. Tot i la implicació dels països en
la lluita contra la immigració il·legal, i tots els
avenços aconseguits en els últims anys, ens trobem en una situació que
cal millorar de manera efectiva i sense demora.
Quan un jove empren un procés migratori, la persona ha de ser conscient
de que és una decisió important i perillosa en molts aspectes, i per tant
ha de ser una persona adulta i amb capacitat de raonament per poder
emprendre l’aventura de migrar.

La nostra entitat, té una trajectòria en cooperació internacional no
estructurada de més de 5 anys, i en aquest temps hem treballat en els
nostres eixos principals

(Formació en Emprenedoria per a joves,

Apoderament de la dona a traves del esport i la lluita contra la

immigració precoç ) per tal d’aportar el nostre gra de sorra a un món més
just.
Considerem que és imprescindible seguir treballant amb el territori de
Tetouan per els següents motius:
Perquè sabem si podem oferir als joves als seus països d’origens facilitat
per practicar un esport com el bàsquet en unes condicions que no
impliquin un cost per les seves famílies, que la majoria vien en una situació
de pobresa. Serà una forma de treballar aspectes com la igualtat de
gènere, i la lluita activa contra la immigració precoç de molt menors de
la zona.
Ens basem sobre la nostra experiència que ens aporta als membres de
l’entitat, la relació continuada amb la escola de bàsquet CET, i el debat
fluit sobre aquest tema entre nosaltres per trobar solucions a aquest
fenomen

II.

Campanyes de formació i informació a joves que migren sols.

Social Project 4.0 treballa la línia d’acompanyament, de formació i
informació als joves que migren sols. És un eix important de la nostra
entitat ja que les nostres accions transformadores passen per la millora de
condicions sociolaborals d’aquests joves. Durant el 2019 hem dut a terme
diferents accions informatives, com xerrades a instituts, centres de menors
etc.

Com a exemple, aquesta xerrada, a l’IES Josep Brugulat de Banyoles, per
explicar què significa migrar sent menor i fer-ho sol, amb la col·laboració
d’un jove que va migrar sol. Van ser 4 sessions per tots els grups de 3r
d’ESO, 120 joves que van participar de forma interessada en les nostres
xerrades.
Un dels objectius de Social Project és que els joves que migren sols tinguin
tota la informació i de primera mà, sobretot pel que té relació amb les
modificacions de llei d’estrangeria. Per arribar als joves utilitzem les xarxes
social com Instagram i Twitter per fer-los arribar totes les actualitzacions.

Un exemple recent han estat les mesures COVID-19 que els afectava de
forma directa:

III.

Projecte Mediació i Suport als Joves que migren sols (MSJ)

El projecte, està basat sobre el recull de demandes d’alguns professionals,
i de les seves dificultats davant de la situació documental dels joves i la
poca interacció professional dels mateixos amb els consolats, donat a
que els tràmits
administratius son molt diferents, i requereixen un coneixement del
funcionament de les administracions com la marroquí.
Hem realitzat intervencions individuals i grupals amb els joves sobre tot en
recursos de joves de mes de 18 anys, ja que la seva situació administrativa
necessita molta informació per generar una tranquil·litat per poder
afrontar un inserció real dels joves.
El projecte desenvolupat va partir de la realitat d’escoltar aquests joves i
donar- los espais per a que puguin participar. Juntament al projecte
d’emancipació també proposem un pla d’inserció per a tots aquests
joves que hi participin. Un pla que va més enllà d’un servei estàndard
d’inserció que inclouria l’impuls als plans d’emancipació i d’inserció social
i laboral que ja treballen aquests joves amb les seves entitats.
Participants
Aquest pla d’inserció ha anat dirigit a joves ex-tutelats d’entre 18 i 21 anys
que:
• Ocupen plaça en un recurs residencial per a majors de 18 anys.
• Es troben sense cap plaça residencial per a majors de 18 anys.

IV.

Campanya #CompresAntiracistes Caixa de resistència.

Compres Antiracistes és un projecte que va sorgir arrel de la crisis sanitària,
laboral i social provocada per la COVID-19. Durant aquests anys de
pandèmia, molta gent ha vist afectada la seva situació familiar, laboral i
social, essent les persones migrades en situació irregular administrativa un
col·lectiu especialment vulnerable. De les ajudes que s’han destinat a la

població general cap ha anat adreçada a persones en situació
administrativa irregular, persones que ja partien de situacions basals més
precarietzades. És per això que vam trobar necessari crear una partida
d’ajuda econòmica complementària per a aquelles persones que es
quedaven fora de la protecció del sistema.

Altres activitats :

